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Upptäck Samhälle
Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i Samhällskunskap 
för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna 
i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid.

Provlektion:
Varför fi nns Barnkonventionen? 
Bra eller dåligt med barnarbete?
Följande provlektion är ett utdrag ur Upptäck Samhälle för årskurs 4-6. 

Provlektionen tränar kunskapskravet: ”Eleven redogör för innebörden 
av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel 
på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen” 

Lektionen består av:

• Upptäck Samhälle: utdrag ur kapitlet Lag och rätt s. 100–101
• Arbetsblad: Varför fi nns barnkonventionen? och Bra eller dåligt 

med barnarbete?
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Så här arbetar du med provlektionen:

1.  Läs texten om Dina och alla andra barns rättigheter i Upptäck Samhälle 
s. 100–101. Om det fi nns anslutning till internet, gå in på UNICEFs hemsida 
och studera översiktligt alla artiklar i Barnkonventionen.

2.  Skriv upp begreppen på tavlan: konvention, artikel, rättighet, barn, 
FN och UNICEF

3. Introducera övningen, dela ut arbetsbladet ”Varför fi nns barnkonventionen?” 
 • Låt varje elev först fylla i tabellen själv. 
 • Låt sedan eleverna två och två jämföra sina förslag.
 •  Avsluta med en gemensam klassdiskussion där ni försöker enas 

om klassens förslag. 
4. Jämför med författarens förslag på s. 100 i Upptäck Samhälle.
5. Introducera övningen Bra eller dåligt med barnarbete?
 Låt eleverna följa arbetsgången på arbetsbladet. De jobbar först enskilt, 

sedan i grupp och sammanfatta i helklass.

Tips för fortsatt arbete:

•  Illustrera några av Barnkonventionens artiklar i bilder. 
Låt eleverna sedan gissa vilken artikel som illustrerats.

•  Besök www.hejsverige.nu och ta del av barns berättelser 
från andra delar av världen.

•  Besök www.raddabarnen.se och använd Rädda Barnens 
webbtjänst Livets lotteri.
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100

LAG OCH R ÄTT

Dina och alla andra 
barns  rättigheter
År 1989 tog FN fram särskilda rättigheter för barn. 
Dessa finns samlade i något som kallas för Barn-
konventionen. Sedan dess har nu nästan alla länders 
regeringar lovat att följa dessa regler som gäller för 
dig och alla andra barn och ungdomar i hela världen.

Här är några exempel:

 1) Du som är under 18 år räknas som barn.

 2) Du har samma rättigheter som alla andra barn, 
oavsett var du bor, din hudfärg, vilken gud du 
tror på, om du är rik eller fattig eller om du är 
flicka eller pojke.

 3) De som bestämmer över dig ska alltid se till ditt 
bästa.

 7) Du har rätt till ett namn, att vara medborgare 
i ett land och träffa din släkt.

12) Du har rätt att få säga vad du tycker. Vuxna 
måste lyssna på dig.

16) Du har rätt att få vara ifred och ha dina egna 
hemligheter.

28) Du har rätt att få gå i skolan och den ska vara 
gratis.

31) Du har rätt till lek, vila och fritid.

32) Du har rätt att få slippa hårt och farligt arbete.

38) Du ska skyddas mot krig och från att bli barn-
soldat.

Barnarbete i världen
I vissa länder utnyttjas barn 
som billig arbetskraft i fa-
briker. FN:s Barnkonvention 
säger att barn under 18 år 
ska skyddas mot detta. Men 
det är inte förbjudet. I dag 
beräknas 150 miljoner barn 
i åldern 5–14 år arbeta. 
Varför är det så tror du?

Ett svar skulle kunna vara: 
Det kan vara svårt att välja 
mellan att gå i skolan (bra på 
lång sikt men sämre på kort 
sikt) eller att arbeta med att 
putsa skor och därmed bidra 
med pengar till familjen (bra 
på kort sikt men sämre på 
lång sikt).

En ung fruktbärare från Kambodja.
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101

LAG OCH R ÄTT

Hur mår världens barn?
Barnkonventionen finns till för att skydda barn och 
ungdomar. Det fungerar inte alltid så som reglerna 
säger. Trots dessa rättigheter finns det fortfarande barn 
som arbetar hårt i fattiga länder och inte får gå i skolan.

Och trots att Barnkonventionen säger att vi ska 
skydda barn från att bli soldater, finns det fortfarande 
barn som är soldater runt om i världen.

Det har blivit mycket bättre 
UNICEF arbetar för att alla barn ska behandlas enligt 
reglerna i Barnkonventionen. UNICEF är FN:s barn-
organisation. På många punkter i Barnkonventionen 
har världen förbättrats:

 I dag får 90 % av världens alla barn börja i grund-
skolan.

 Antalet barn i din egen ålder som tvingas till hårt 
arbete har minskat mycket det senaste 20 åren.

 Allt färre lever i extrem fattigdom.  
Åren 1990 var 45 % extremt fattiga i världen. 

År 2010 var andelen 21 %. Källa: FN

 Allt färre barn dör innan de har fyllt 5 år. 
Mellan åren 2003 och 2012 har dödligheten minskat med över 30 %. 
Källa: Världsbanken

Mycket arbete återstår förstås för UNICEF och alla an-
dra som kämpar för att förbättra livet för alla världens 
barn och ungdomar, som i dag består av 1/3 av jordens 
totala befolkning.

Pojken på bilden får vaccin mot polio. Bilden är 
från Kabul i Afganistan. UNICEF:s fl agga.

UNICEF arbetar för att alla barn i världen ska få gå i 
skolan. Bilden är från Kapstaden i Sydafrika.
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Varför fi nns Barnkonventionen?
Barnkonventionen handlar om att alla barn i världen har rätt till ett bra liv. Kon-
vention är detsamma som överenskommelse. Alla FN:s medlemsländer, har kom-
mit överens om att vuxna ska ta hänsyn till barn enligt vissa regler. Överenskom-
melsen kallas för Barnkonventionen.

1. Välj ut tre viktiga artiklar i FN:s Barnkonvention. Skriv in artiklarna i tabellen.

2. Rangordna artiklarna. Sätt 1 vid den du anser som viktigaste och sedan 2, 3.

3. Motivera din rangordning. Skriv i tabellen.

Artikel i 
Barnkonventionen

Rangordning 
1-3

Motivering till dina tre val 
och din rangordning.
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Bra eller dåligt med barnarbete?
I denna övning ska du utveckla din analysförmåga genom att undersöka vilka 
fördelar och nackdelar det fi nns med barnarbete.

1.  Fyll tabellen på egen hand.
2.  Presentera det du har kommit fram till för din grupp och lyssna och lär 

av hur andra har tänkt. Samtala och försök tillsammans att prestera 
gruppens bästa svar.

3.  Presentera gruppens svar i klassen och lyssna på hur de andra grupperna 
har tänkt.

4.  Förbättra gruppens svar.

 Fördelar med barnarbete Nackdelar med barnarbete

Barnet

Familjen

Företaget, 
barnets 
arbetsgivare

Samhället
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5.  Varför tror du att artiklarna ”Du har rätt att få slippa hårt och farligt arbete.” 
och ”Du har rätt att få gå i skolan och den ska vara gratis.” fi nns med 
i Barnkonventionen?
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